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CONCURSO DE SELEÇÃO 2019 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE ALUNOS 
NOVOS 

 

 
 

PROGRAMA – ACESSO AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 

I. Reconhecimento de usos linguísticos na construção dos sentidos do texto. 

II. Reconhecimento de recursos estilísticos que expressam intenções do enunciador do texto em textos literários e 
não-literários. 

III. Compreensão dos mecanismos de coesão e coerência de textos de variados modos de organização 
discursiva. 

IV. Identificação, no texto, de fatos, opiniões, certezas, hipóteses, explícitos, implícitos e pressupostos. 

V. Reconhecimento das estruturas linguísticas nos modos de organização discursiva narrativa, descritiva e 
argumentativa (história em quadrinhos, fábula, lenda, conto, crônica, notícia, carta etc.). 

VI. Identificação e reconhecimento dos elementos principais que compõem gêneros textuais de maior 
circulação sociocomunicativa (crônica, conto, poema, reportagem, notícia, texto publicitário, e-mail, carta, 
história em quadrinhos, charge etc.). 

VII. Frase, oração e período 
VIII. Predicado verbal, nominal e verbo-nominal 

IX. Denotação e Conotação 

 
 
MATEMÁTICA 

I. Potenciação 

• Propriedades das potências 

• Potências com expoente inteiro negativo 

II. Conjunto dos números reais I 

• Números racionais 

• Números irracionais 

III. Expressões Algébricas 

• Operações com monômios 

• Operações com polinômios (adição, subtração, multiplicação e divisão) 

IV. Produtos Notáveis I 

• Quadrado da soma de um binômio 

• Produto da soma pela diferença de dois termos 

• Produto de Stevin 

• Cubo do binômio 

V. Fatoração 

VI. Frações Algébricas 

VII. Equações do 1º grau 

• Conjunto universo ou domínio de uma equação 

• Conjunto solução ou conjunto verdade de uma equação 
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VIII. Equações Fracionárias 

IX. Sistemas de Equações com duas Incógnitas 

X. Operações com medidas de ângulos 

• Adição, subtração, multiplicação e divisão 

XI. Tipos de ângulos 

• Classificação dos ângulos 

• Ângulos complementares 

• Ângulos suplementares 

• Ângulos replementares 

• Ângulos adjacentes 

• Ângulos opostos pelo vértice (OPV) 

XII. Paralelismo 

• Retas paralelas 

• Posição relativa de duas retas no plano 

• Ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal 

XIII. Triângulos 

• Classificação dos triângulos quanto aos lados e ângulos 

• Somas das medidas dos ângulos internos 

• Segmentos e pontos notáveis 

 
 
 


